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VASARIO 16 – OJI 
Vasario 16- oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos 

bibliotekoje buvo surengta paroda „Vasario 16-oji“. Buvo pristatytos knygos, kurios priminė 
Lietuvos kelią iki nepriklausomybės atkūrimo.  
 

       
 
 

ŠIMTADIENIS 
Vasario 8 dieną gimnazijoje vyko Šimtadienio šventė. Abiturientai ilgai 

sprendė galvosūkį, ką apsirengti, kuo apsiauti, kokią šukuoseną pasidaryti. 

Sunku buvo ne tik jiems, bet ir III G klasės mokiniams, kurie vis negalėjo 

nuspręsti, kokią renginio temą pasirinkti. Tačiau po ilgų dvejonių buvo 

nuspręsta kalbėti tema „Gyvenimas – tai teatras”. Šimtadienio šventėje 

abiturientai išgirdo tik jiems skirtų sveikinimo žodžių, kiekvienas iš jų buvo 

priverstas prisiminti nerūpestingos vaikystės dienas. Kai kas tuomet droviai 

graudulio ašarą nubraukė. Renginio pabaigoje dvyliktokų laukė nominacijos. 

Kad prisimintų, jog laikė bandomuosius egzaminus, abiturientai gavo 

pusatestačius su tam tikrų gyvenimo mokykloje sričių įvertinimais. Taigi 

Šimtadienio šventė pavyko. Visų veiduose tviskėjo nuoširdžios šypsenos. 

Linkime visiems abiturientams darbingai nusiteikti likus 100 dienų iki egzaminų. 

 ,,Jaunojo žurnalisto” būrelio narės,  III G klasės mokinės Edita 

Lapševič  ir Viktorija Kaminskaitė 
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VASARIS – SVEIKATINGUMO 

MĖNUO 
 

 Visą vasario mėnesį vyko įvairūs renginiai, susiję su sportu ir sveikos 

gyvensenos  ugdymu. Mokiniai dalyvavo draugiškose futbolo, kvadrato, tinklinio, 

šaškių, triatlono, smigio,  rankų lenkimo, virvės traukimo varžybose, matematinėse 

estafetėse, bangomis valdomų prietaisų lenktynėse, maketavo ir spausdino 

lankstinukus apie sveiką gyvenimo būdą, dalyvavo anglų kalbos  pamokose „Healthy 

eating“ ir „Sport in our life“ bei netradicinėje dailės pamokoje „Sniego aikštelė“. Buvo 

surengtos parodos ,,Būk žalias, būk sveikas“,  „Sūrūs žmogeliukai mankštinasi“ ir 

„Judrūs žmogeliukai“ iš sūrios tešlos. Atliktas tyrimas „Mūsų gimnazijos moksleivių 

sveikos gyvensenos įgūdžiai“ bei dalyvauta konkursuose „Aš – sveikuolis“ ir „Dabar aš 

žinau!“   

 Konkurso „Būk sveikas“ dalyviai pristatė savo ketureilius: 

 
Būsi   sveikas kaip  ridikas 
Jei tu valgysi morkytes. 
Nepamiršk ir obuolių, 
O ir uogų įvairių. 
 . 
Einam mes bėgioti 
ir tinklinio žaisti, 
Puikiai pasportuoti 
Ir praleisti laiką. 
 
Jeigu nori būti sveikas 
Turi būti aktyvus, 
Nes be sporto būsi laibas,  
Silpnas, liūdnas ir bailus.   
 

Agnė Pašutaitė, I G kl. 
 

Sportas ir mankšta... 
Kas tai yra ? 
Sportas – jėga, 
Mankšta – sveikata. 
Jei sportuosi ir mankštinsis, 
Tai nesirgsi niekada.       
 

Diana Vasilevska, 2 kl. 
 

Aš  truputį pasportuosiu,  
Ant galvos gal atsistosiu.  
Sako  - sportas sveikata,  
Be galvos gal likt nereikia. 
Man patinka sveikas 
maistas.  
Jis man jau beveik   kaip 
vaistas.  
Kai suvalgau saldumynų, 
Tai užkandu žalumynais.  
Jei sveiki mes norim būti, 
Pasistenkime truputį.     
 

 Akvilė Pugačiova, 2 kl. 
 

Daryk kiekvieną rytą mankštą 
Ir būsi tu gražus, 
Daryk kiekvieną rytą mankštą 
Ir būsi tu stiprus.   

 
 Viktorija Krukovskaja, 2 kl. 

 

Sveikas būk vasarą, rudenį. 

Greitas būk žiemą, pavasarį. 

Sveikas būk, greitas būk 

Ištisus metus. 

 
Edvinas Laurinavičius, 4 kl. 
 

 
 

 



Gimnazijos naujienos 
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Vasario 7 dieną mūsų 
gimnazijos abiturientai 

vyko į Lietuvos parodų 
centrą „Litexpo“, į 

oficialų parodos 
atidarymą „Mokymasis. 
Studijos. Karjera“. 
 

Sausio 21 dieną 6-7 klasių 

mokiniai, lydimi 
mokytojos I. Tomaševič, 

dalyvavo “Mažojoje anglų 
kalbos” olimpiadoje. Mūsų 
gimnazijos komanda 

užėmė III vietą. 
Sveikiname! 
 

Vasario 28 d. vyko 
aktyvusis mokinių ir 

mokytojų 
susirinkimas. 

 
 

Pradinėse klasėse vyko 
skaitovų konkursas 

,,Gintarėlį Tau nešu ant 
delno“. Geriausiai 
padeklamavusi 3 kl. mokinė 

D. Tamašauskaitė dalyvaus 
rajoniniame skaitovų 

konkurse. 

Vasario 25 d. gimnazistės V. 
Kaminskaitė ir K.  

Kalesnikaitė buvo išvykusios į 
karjeros planavimo seminarą, 

vykusį Vilniaus Aurelijos 
Pliaterytės gimnazijoje. 
 

Vasario 14 d. vyko 
baigiamasis akcijos 

“Pamaitinkime žvėrelius 
žiemą” renginys, kurio 
metu 2,3 ir 6 klasės 

mokiniai lankėsi Kalvelių 
girininkijoje. 
 



 
 

 Vasario 27 dieną 3 ir 4 klasės mokiniai 

Deimantė Tamašauskaitė, Karolis Kazlauskas, 

Ernestas Sinkevič, Edvinas Laurinavičius ir Deividas 

Laurinavičius Lietuvos geležinkelių muziejuje 

dalyvavo viktorinoje ,,Traukiniu į saugaus eismo 

žinių šalį“, kurią  organizavo Vilniaus saugaus eismo 

mokyklos 

darbuotojai. 

Susirinkusius 

viktorinos 

dalyvius pasveikino saugaus eismo skyriaus vedėja 

Jolanta Dovidavičienė ir palinkėjo gerų žinių, 

atsargumo ir atidumo kelyje bei aktyvaus 

dalyvavimo viktorinos rungtyse. Viktorinoje 

dalyvavo 5 mokinių komandos ir jų palaikymo 

grupės. 

Komandos 

pristatė meninę kūrybinę programą, vėliau 

atsakinėjo į pateiktų užduočių klausimus, aiškino 

muziejaus eksponato pritaikymą ar jo veikimo 

principą, atliko praktines užduotis, susijusias su 

nelaimingais atvejais, higiena. Mūsų komandos 

nariai parodė 

geriausias 

žinias 

pirmosios 

pagalbos suteikimo rungtyje, už tai buvo 

apdovanoti diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

Po viktorinos maketų salėje mokiniai stebėjo tris 

veikiančius traukinių maketus, kuriuose traukinių 

modeliukai važinėjo po sukonstruotus miestelius 

bei apžiūrėjo visus eksponatus, esančius Lietuvos 

geležinkelių muziejuje. 
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